בס"ד

עורו נא התעוררו!
צו ראטעווען כלל ישראל!
עולם חסד יבנה
מיר שטייען יעצט נאך די ימי הספירה ,מיר דארפן זיך אפלערענן פון דעם הייליגן תנא
האלוקי רבי עקיבא מיט זיינע תלמידים ז"ל .פון רבי עקיבא לערענט זיך אפ וואס האט
חתונה געהאט ביי די  40יאר ,עס איז קיינמאל נישט שפעט חתונה צו האבען .פון זיינע
תלמידים לערנט זיך אפ ,אז אויב מען איז זיך נישט נוהג כבוד זה בזה ,זענען זיי נעבעך
אויסגעשטארבען אין א קורצע צייט.
דער וויי געשריי איז זייער גרויס ,וואס די אייגענע חברים און חברתות און אפילו משפחה
רעדן אפ שידוכים איינס נאך דעם אנדערן ,מיט סתם נארישע רייד ,יענער איז נישט קיין
עושר ,יענער איז א בטלן ,יענער איז א חסיד פון דעם רבין ,יענער איז א חסיד פון יענעם
רבין וכו' ,רכילות לשון הרע מוציא שם רע רח"ל ,און מיט דעם זענען זיי גורם אז זייער
חבר חבר'תע זאל ל"ע קיינמאל נישט קענען חתונה האבן ,די מענטשען זענען פונקט אזוי
]להבדיל[ ווי היטלער ימ"ש וואס האט אפגעשטניטען גאנצע דורות.
אשר על כן רופן מיט א וויי געשריי עורו נא התעוררו נא!
ווארפט נישט אוועק די ערשטע מצוה פון די תורה הקדושה ,פרו ורבו ומלאו את את הארץ.
על כן בעטען מיר יעדען איינעם ,סיי די עשירים וואס בויען זיך די מיליאן דאלער'דיגע
פאלאצען ,סיי די פשוט'ע אידן ,האטס רחמנות אויף די אידישע נשמות לאזט זיי נישט
פארפאלן גיין ,טראגט אן שידוכים ,רעד זיי צו זיי זאלן חתונה האבען בשעה טובה
ומוצלחת.
ואשרי חלקם של העוסקים בצרכי ציבור באמונה שהקדוש ברוך הוא ישלם שכרם.
א רוף צו אלע רבנים! זייט מעורר אלע אידען אין אייער קהילה זאלן זיך נעמען אנצוטראגן
שידוכים פאר אלע עלטערע בחורים און מיידלעך וואס גייען נעבען אראפ פון אידישן וועג
וועגען אינטערנעט ,אז איר וועט זיי אנטראגען שידוכים וועלען זיי נישט דארפן אנקומען צו
קיין טרייפענעם אינטערנעט!

וועד מכון לשידוכי ישראל
בארצות הברית וקנדה

